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Belangrijke data
Dinsdag 27 juni
Woensdag 28 juni:

prikactie
Studiedag; alle kinderen vrij

Herinnering prikactie
Aanstaande dinsdag 27 juni, doen wij, zoals we u eerder via DigiDUIF berichtten, mee aan de landelijke PO-actie door een uur te staken. De Lanteerne opent haar deuren dan ook pas om 09.30u.

Rectificatie studiedagen/vrije dagen:
Afgelopen weekbulletin trof u een overzicht aan van de schoolvakanties en andere vrije momenten
i.v.m. teamstudie of anderszins.
Nu heeft Conexus ook een studiedag ingepland komend schooljaar voor alle hun scholen i.v.m. 10
jarig bestaan, en wel op vrijdag 22 september. Hierdoor hebben we meerdere aanpassingen in
onze studiedagen doorgevoerd. De actuele jaarkalender 2017-2018 vindt u hier.

Spreekbeurt
Wij hadden vandaag onze spreekbeurt over De Politie. Daarbij was het heel leuk dat mijn vader met
de politieauto op het schoolplein stond! Na de uitleg in de groep en van de vele spullen die we hadden meegenomen, gingen we dan ook naar buiten. Om de auto van binnen en buiten te bekijken. Er
waren heel veel vragen, maar op allemaal hadden we een antwoord. We kregen dan ook een Zeer
Goed van de klas voor onze spreekbeurt.
Van Andy en Gijs

Schooljaar 2016-2017

Pagina 2

Bestuur oudervereniging
Op 15 juni is de BOV weer bij elkaar geweest voor de laatste vergadering van dit schooljaar. Er is in
deze vergadering gesproken over het wereldplein en hoe zich dit kan en gaat ontwikkelen. Daarnaast hebben we gesproken over de succesvolle sponsorloop en de wetgeving rondom privacy van
leerlingen.
Op 12 september zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Deze vergadering is voor alle
ouders openbaar. We nodigen u dan ook alvast uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het Bestuur van de Oudervereniging staat nog steeds open voor nieuwe leden. Wilt u zich samen
met dit fijne team inzetten voor de Lanteerne? Laat het ons weten via bov@delanteerne.nl. We vertellen je graag meer! We vergaderen 6 keer per jaar in de avonduren.
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Bemensing 2017-2018
Taakverdeling in de units:
De
De
De
De

Vuurtoren
Zonnebloemen:
Vuurvliegen:
Bijenkorf:

Mw. Marjo Stakenborg | Mw. Kim Looijschilder
Mw. Irene Pelser | Mw. Loes Krewinkel (do)
Mw. Minke Dirksen

De Karavaan
De Vogels:
De Roodborstjes:
Het Bergkristal:

Mw. Francien Rebersek | Mw. Floor Verhoeven
Mw. Anne van Deursen | Mw. Lotte Martens (woe/do)
Dhr. Alfons Sanders

De
De
De
De

Klimop
Krekels:
Waterlelies:
Dolfijnen:

Mw. Francis Bruinsma | Mw. Ilse Rensen
Mw. Debby Stevens | Mw. Renske van der Saag
Mw. Manon Grievink | Mw. Janice Goercharn

De
De
De
De

Luchtballon
Vissen:
Regenboog:
Zebra’s:

Mw. Esther Schaaps | Mw. Gert Joosten
Mw. Marjolein Schapendonk | Mw. Gea Eppink
Dhr. Rob Artz | Mw. Kim Looijschilder (di)

De
De
De
De

Moestuin
Olifanten:
Madelieven:
Morgenster:

Mw. Ellen van Deurzen | Mw. Mariëtta Muller (vrij)
Mw. Maartje van der Burgt | Mw. Manon Grievink (vrij)
Mw. Liza Mourad

De
De
De
De

Boomhut
Vlinders:
Sterrenkijkers:
Springplank:

Mw. Anne van Hout
Mw. Rosemarie Winters | Mw. Loes Krewinkel (vrij)
Mw. Wenda Braam | Mw. Susan Nieuwenhuis

Units tweetalig Nederlands-Engels
De oranje Roos:
Mw. Merel Vriens | Mw. Elly van Duijnhoven
De rode Roos:
Mw. Isa Claassens | Mw. Marijke Huikeshoven
De gele Roos:
Mw. Margot Kocken | Mw. Merel Vriens
De witte Roos:
Mw. Martine Hagen | Dhr. Frank van Rosmalen
De paarse Roos:
Mw. Renate Scherpenborg | Mw. Hedi Kwakkel
De blauwe Roos:
Dhr. Frank van Rosmalen | Mw. Martine Hagen
Leerplein:
Mw. Wilma van Roosmalen | Mw. Hilde Arts | Mw. Kristel Arntz (wereldplein)
Intern begeleiders: Mw. Joanna Vlieg, Mw Elly Verstraaten, Mw. Brigitte Lelkens, Mw. Margot Kocken

Sandra Dessaur en Trees van Kempen hebben recent afscheid genomen. Jan Konings binnenkort.
Sandra gaat verder als zelfstandige in het onderwijs (www.educactus.nl). Jan wordt per 1 augustus coördinator
van de vervangingspool van Conexus en Trees is met pensioen gegaan.
Een woordje van Trees: Juf Trees gaat met pensioen. Na bijna 26 jaar Lanteerne (6 augustus 1991) is daar dan
het moment van afscheid. Met ingang van 1 augustus 2017 ga ik met pensioen. Met tevredenheid en dankbaarheid kijk ik terug op al deze jaren. De Lanteerne is een bijzondere school met een heel eigen karakter; een
school van verhalen, verbinden, zingeving. Juist deze aard was voor mij heel prettig; ik heb kunnen, groeien,
ontwikkelen, leren. Met een warm gevoel kijk ik terug naar de verscheidenheid aan kinderen, die mij steeds
weer verrasten met hun verhalen en eigenheid en die mij steeds weer hebben uitgedaagd om tot het uiterste te
gaan. Daarvoor kreeg ik vanzelfsprekend veel terug. Die herinneringen passen niet in een rugzak, maar in een
grote koffer. Ook gaat mijn dank uit naar de ouders. Ik kijk terug op fijne gesprekken en samenwerking bij vieringen, uitstapjes, begeleiden bij spreekbeurten, leeshulp etc. Nogmaals iedereen; BEDANKT.
We verwelkomen ook nieuwe collegae. Alfons Sanders gaat vanaf komend schooljaar in het Bergkristal werken.
Hij stelt zich graag aan u voor: ‘Ik ben een leerkracht van 48 jaar en heb voordat ik het onderwijs in ging eerst
een carrière in de ICT gehad. Zo'n 12 jaar geleden heb ik mijn PABO-diploma in de avonduren gehaald. Ik ben
toen ook meteen in aanraking gekomen met het jenaplanonderwijs en ben toen bewust op zoek gegaan naar
een jenaplanschool. Ik heb de afgelopen 10 jaar met heel veel plezier op jenaplanschool De Tovercirkel in Malden gewerkt. Het was nu voor mij de tijd voor een nieuwe werkomgeving waar de jenaplangedachte nog meer
tot zijn recht komt. Dus dat hoop en denk ik hier op de Lanteerne ook te gaan ervaren.
Ik ben getrouwd en vader van een zoon van 17 en een dochter van 14. Ik zal elke dag lekker met de fiets vanuit
Overasselt naar school komen. Verder loop ik graag hard, speel ik tennis en zing ik in een coverband.’
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Zwemmen op een studiedag
Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Kinderen kunnen daarom als er een
studiedag is op school, komen zwemmen voor slechts € 2,00 p.p. (i.p.v. € 5,30) in Sportfondsenbad
Nijmegen-West.
Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur en de kinderen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook
is er altijd iets leuks te doen; stormbaan, loopmat of andere leuke activiteiten.
Een mogelijkheid dus, om met klasgenoten een leuke dag te beleven!
Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met veiligheid.


Kinderen tot 7 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A
van de NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen met een betalende en meezwemmende volwassene. Deze begeleider betaalt het reguliere tarief.



Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben dienen tevens armvleugels te dragen.

